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Emilia Rosïaniec

Okablowanie instalacji oĂwietleniowej zazwyczaj prowadzi siÚ pod ziemiÈ, dlatego
oczekiwania co do oĂwietlenia zewnÚtrznego najlepiej sprecyzowaÊ przed uïoĝeniem nawierzchni i urzÈdzeniem ogrodu. DziÚki temu
uniknie siÚ naruszania istniejÈcych podjazdów czy Ăcieĝek oraz przekopywania ogrodu.
Ponadto trzeba pamiÚtaÊ o uwzglÚdnieniu lokalizacji istniejÈcych lub zaprojektowanych
instalacji: wodnej, gazowej, telefonicznej itp.
Trzeba teĝ wïaĂciwie do miejsca montaĝu dobraÊ typy opraw oĂwietleniowych.

Instalacja
ZewnÚtrznÈ instalacjÚ oĂwietleniowÈ podïÈcza siÚ do instalacji domowej.
Najkorzystniej jest stworzyÊ oddzielne obwody – takie rozwiÈzanie jest bezpieczniejsze (gdy na zewnÈtrz dojdzie do zwarcia
np. wskutek rozszczelnienia którejĂ z lamp,
w domu oĂwietlenie wciÈĝ bÚdzie sprawnie
funkcjonowaÊ). Ponadto warto takĝe przewidzieÊ odrÚbne obwody dla oĂwietlenia róĝnych stref wokóï domu, np. wjazdu do garaĝu, tarasu, dalszej czÚĂci ogrodu – w ten
sposób unikniemy sytuacji, kiedy podczas
awarii caïe otoczenie domu niknie w ciemnoĂci.
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fot. Technolux

Liczba, rozmieszczenie i rodzaj
ěródeï Ăwiatïa
zewnÚtrznego
zaleĝÈ od naszych
oczekiwañ. Moĝemy
oĂwietlaÊ trakty
komunikacyjne,
altany lub taras
przed domem,
a takĝe elementy
ogrodu i maïej
architektury.

Po
zmroku
InstalacjÚ oĂwietleniowÈ moĝna zasilaÊ
na dwa sposoby:
napiÚciem sieciowym (230 V), zabezpiecza siÚ jÈ osobnymi wyïÈcznikami – nadprÈdowym i róĝnicowoprÈdowym o natÚĝeniu
nie wiÚkszym niĝ 30 mA. Instalacja o napiÚciu sieciowym pozwala na zasilanie dowolnej liczby punktów Ăwietlnych, a ponadto
moĝna jÈ wykorzystaÊ do dziaïania innych
urzÈdzeñ elektrycznych (kosiarka, piïa).
Oprawy oĂwietleniowe podïÈczane sÈ przez
specjalne puszki instalacyjne o stopniu
ochrony minimum IP 44. Projekt i wykonanie takiej instalacji trzeba powierzyÊ uprawnionemu elektrykowi;
napiÚciem niskim (12 lub 24 V) z uĝyciem transformatora obniĝajÈcego napiÚcie.
To rozwiÈzanie gwarantuje bezpieczniejsze
od poprzedniego uĝytkowanie instalacji.

Niestety wybór opraw przystosowanych do
pracy przy takim napiÚciu jest ograniczony. Ograniczona jest teĝ liczba lamp, które
moĝna do niej podïÈczyÊ (suma mocy lamp
nie moĝe byÊ wiÚksza niĝ moc transformatora). W instalacji takiej stosuje siÚ droĝsze
(grubsze) przewody zasilajÈce. Przewody
w takiej instalacji mogÈ mieÊ maksymalnie 25 m dïugoĂci (na dïuĝszych odcinkach
moĝe dochodziÊ do znacznych spadków
napiÚcia) i zagïÚbione w ziemi na co najmniej 30 cm.

Typy opraw
JesteĂmy w komfortowej sytuacji, gdy typy
opraw oĂwietleniowych i ich rozmieszczenie wybierze za nas doĂwiadczony architekt ogrodu. JeĂli trudno nam przewidzieÊ
efekt koñcowy, moĝemy obejrzeÊ nasz ogród
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3 razy
bardziej energooszczÚdne niĝ zwykïe ĝarówki

oĂwietlony na róĝne sposoby dziÚki komputerowej wizualizacji. JeĂli zaĂ nie moĝemy skorzystaÊ z takiej opcji, oĂwietlenie bÚdziemy musieli zaplanowaÊ samodzielnie.
Zadanie to moĝe okazaÊ siÚ caïkiem ïatwe
i przyjemne, gdy poznamy kilka zasad.
Gdzie jaki rodzaj?
Bardzo maïe oprawy, dajÈce niezbyt silne oĂwietlenie, doskonale sprawdzajÈ siÚ
przy podjazdach. Najbardziej znany typ takich opraw to oprawy najazdowe, które
montuje siÚ w nawierzchniach podjazdów,
a ich górnÈ powierzchniÚ licuje z poziomem terenu.
Do maïych opraw zalicza siÚ takĝe reflektorki halogenowe, które najlepiej sprawdzajÈ
siÚ jako oĂwietlenie elewacji – montuje siÚ je
w podsufitce w domach z okapem.
Kinkiety i oprawy wiszÈce uĝywane sÈ
przede wszystkim przy wejĂciu do domu lub
na tarasie, a takĝe w altanach. Naleĝy wybieraÊ te bryzgoszczelne.
Oprawy wysokoĂci ok. 0,5 m wykorzystuje siÚ gïównie do oĂwietlenia Ăcieĝek.
Zaleĝnie od budowy mogÈ ĂwieciÊ ku doïowi, wtedy rozjaĂniajÈ samÈ ĂcieĝkÚ i nie
raĝÈ w oczy spacerujÈcych. SÈ takĝe takie,
które majÈ regulowane gïowice, dziÚki czemu strumieñ Ăwiatïa moĝna skierowaÊ na
drzewa i krzewy lub elewacjÚ budynku – co
daje bardzo dekoracyjny efekt.
Oprawy wysokoĂci ok. 1,4 m, oprócz
Ăcieĝek, oĂwietlajÈ delikatnie przylegajÈcy trawnik. Warto, aby od góry byïy przysïoniÚte „czapkÈ” – podobnie jak te powyĝej,
dziÚki której nie bÚdÈ raziÊ w oczy.
Wysokie latarnie oĂwietlajÈ równomiernie duĝe powierzchnie – w prywatnych posiadïoĂciach wykorzystywane sÈ do oĂwietlania duĝych ogrodów.
Jakie ěródïo Ăwiatïa?
½ródïem Ăwiatïa zewnÚtrznego, z którego
korzysta siÚ takĝe w zimie, nie powinny byÊ
Ăwietlówki energooszczÚdne (takĝe te kompaktowe) – na mrozie ĂwiecÈ bowiem o wiele mniej intensywnie niĝ normalnie.
Zaleĝnie od zastosowanego rodzaju ěródïa Ăwiatïa, otrzymuje siÚ róĝnorodne efek-

ty. Niektóre z nich korzystnie faïszujÈ oddanie barw – na przykïad podkreĂlajÈ zieleñ
roĂlin, inne dajÈ odwrotne efekty.
¿arówki halogenowe – bardzo realistycznie oddajÈ barwy oĂwietlanych obiektów,
ale ze wzglÚdu na to, ĝe skupiajÈ strumieñ
Ăwiatïa, sÈ powodem duĝych kontrastów
Ăwietlnych.
¥wietlówki kompaktowe – oĂwietlajÈ równomiernie i intensywnie. W praktyce nie stosuje siÚ ich do pïytkich opraw, bo
mogÈ z nich wystawaÊ (sÈ trochÚ dïuĝsze od
zwykïych ĝarówek).
Diody elektroluminescencyjne (LED)
– mogÈ dawaÊ Ăwiatïo biaïe lub barwne.
NajczÚĂciej wykorzystuje siÚ je do oĂwietlenia dekoracyjnego.
RtÚciówki wysokoprÚĝne – standardowo uĝywa siÚ ich do oĂwietlania ulic. SÈ ok.
3 razy bardziej energooszczÚdne niĝ zwykïe ĝarówki. PrzekïamujÈ barwy, ale zieleñ ogrodowa w ich Ăwietle wyglÈda bardzo
korzystnie (z powodu niedoboru czerwieni
w widmie Ăwiatïa).
Sodówki niskoprÚĝne – takĝe wykorzystywane sÈ gïównie do oĂwietlania ulic.
Ich ĝóïtopomarañczowe Ăwiatïo sprawia,
ĝe mury z czerwonej cegïy i piaskowca wyglÈdajÈ bardzo atrakcyjnie. ¥wiatïo z tego
ěródïa jest doskonale widoczne we mgle

Lampa stojÈca o zwiÚkszonej odpornoĂci
na bryzgajÈcÈ wodÚ i kurz

i w deszczu, dlatego sprawdza siÚ jako
oĂwietlenie bramy wjazdowej.
Sodówki wysokoprÚĝne (o nieskorygowanej barwie) – dajÈ ciepïe Ăwiatïo z przewagÈ
czerwieni i ĝóïci, podobnie jak te powyĝej
atrakcyjnie oĂwietlajÈ elementy z piaskowca
i cegïy ceramicznej.

Mocowanie opraw na sïupkach
Oprawy na sïupkach – zarówno te niskie, jak i wysokie – (do 170 cm) moĝna mocowaÊ
na kilka sposobów:
w fundamentach betonowanych na miejscu – umieszcza siÚ w nich rurkÚ osïonowÈ
(peszel) do przeprowadzenia kabla i przygotowuje otwory pod koïki rozporowe;
w gotowych fundamentach (np. bloczkach betonowych). W gotowych fundamentach wywierca siÚ otwory do przeprowadzenia kabli i wïoĝenia koïków rozporowych (jeĂli nie byïy
wczeĂniej przygotowane);
w utwardzonej nawierzchni (np. kostce brukowej).
Niektóre oprawy niskie majÈ sïupki ostro zakoñczone.
Lampa z zaostrzonÈ
Te osadza siÚ przez wbicie ostrza w grunt.
podstawÈ wbijanÈ w grunt
a

b

c

d

Mocowanie opraw: (a) w fundamencie betonowym bezpoĂrednio w gruncie, (b) za pomocÈ gotowego
bloczka betonowego, (c) koïkami rozporowymi osadzonymi w nawierzchni z kostki, (d) przez wbicie zaostrzonego koñca oprawy w ziemiÚ

BUDUJEMY DOM

BD9_Raport_oswietlenie_zew.indd 87

fot. Praktiker

rtÚciówki wysokoprÚĝne sÈ aĝ

fot. Spotline
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fot. Philips

Najazdowe oprawy oĂwietleniowe

Co i jak oĂwietlaÊ?
Furtki i bramy wjazdowe. Najlepsze oĂwietlenie furtki zapewni lampa umieszczona
w daszku nad niÈ. ¥wiatïo bÚdzie wówczas
skierowane w dóï, dobrze oĂwietlajÈc klamkÚ, zamek, dzwonek, a takĝe osobÚ stojÈcÈ
przed furtkÈ. Brama wjazdowa musi byÊ intensywnie oĂwietlona, aby zapewniÊ bezpieczny wjazd na posesjÚ. Dlatego stosuje
siÚ tu silne reflektory halogenowe z czujnikiem ruchu.
Podjazdy. Na podjazdach warto zastosowaÊ wspomniane oprawy najazdowe. Nie
moĝna teĝ pominÈÊ samego wjazdu do garaĝu, który powinien byÊ oĂwietlony dodatkowÈ lampÈ. Ta od razu po wïÈczeniu po-

fot. Hydro Pomp

winna dawaÊ intensywne
Ăwiatïo, dlatego najlepiej, jeĂli ěródïem
Ăwiatïa bÚdÈ
w niej ĝarówki
lo
ol
p
tradycyjne
lub haA
t.
fo
logenowe.
Drzwi wejĂciowe.
Oprawy instaluje siÚ tu
bezpoĂrednio nad drzwiami (kinkiety) lub w zadaszeniu (plafoniery, lampy wiszÈce). ¥wiatïo powinno padaÊ na klamkÚ, zamki, a takĝe – co
bardzo waĝne – na schody. Do oĂwietlenia
niskich schodów wystarczÈ powyĝsze rozwiÈzania, ale przy schodach wysokich najlepiej zastosowaÊ oprawy montowane w samych stopniach lub przy nich.
¥cieĝki. Moĝemy je oĂwietliÊ Ăwiatïem, które pada od doïu – stosuje siÚ wówczas specjalne oprawy montowane w trawniku. Moĝna
takĝe oĂwietlaÊ je od góry lampami na sïupkach montowanymi po obu stronach Ăcieĝki.
Elewacje. Moĝna jÈ oĂwietliÊ na róĝne
sposoby: przez oprawy umieszczone w kostce brukowej opaski wokóï domu, reflektorki
umieszczone na trawniku lub w podsufitce
czy kinkiety mocowane do Ăciany.
Strumieñ Ăwiatïa moĝna skierowaÊ równolegle do Ăciany budynku – wówczas uwypukli ono strukturÚ elewacji (dobre rozwiÈzanie przy elewacjach z ïupanej cegïy
silikatowej czy kamienia). JeĂli Ăciany sÈ

Oprawy stojÈce, oĂwietlajÈce Ăcieĝki

otynkowane, znacznie lepiej strumieñ skierowaÊ pod ostrzejszym kÈtem (równolegle
padajÈcy strumieñ Ăwiatïa uwypukli niedoskonaïoĂci gïadkiej Ăciany).
Uwaga! Waĝne, aby oĂwietlenie elewacji
nie byïo zbyt silne (niektórym nawet delikatne Ăwiatïo za oknem zakïóca sen).
RoĂliny i elementy maïej architektury. Do oĂwietlenia tych elementów stosuje
siÚ najczÚĂciej reflektorki. Mocuje siÚ je do
utwardzonej nawierzchni lub fundamentu
bÈdě wbija ostrzem w grunt.
Aby korzystnie oĂwietliÊ roĂliny, trzeba przede wszystkim dobrze dobraÊ barwÚ Ăwiatïa. Korzystnie prezentujÈ siÚ roĂliny oĂwietlane barwÈ o niebieskim odcieniu,
niestety takie Ăwiatïo przyciÈga owady
nocne. Dlatego oprawy do oĂwietlenia zewnÚtrznego przystosowane sÈ gïównie do
ěródeï Ăwiatïa o barwie przesuniÚtej ku
czerwieni. Zieleñ jednak w takim Ăwietle
jest brzydka, dlatego Ăwiatïo takie najlepiej

Projekt oĂwietlenia ogrodu najlepiej skonsultowaÊ z inĝynierem–oĂwietleniowcem z doĂwiadczeniem przy iluminacji obszarów zieleni

fot. Philips

fot. Lange ukaszuk

fot. Delta Light / Comech

OĂwietlony wjazd do garaĝu.
Lampa przy wjeědzie
powinna dawaÊ
intensywne Ăwiatïo od razu
po wïÈczeniu

fot. Milantex

fot. Philips

fot. Brilux

Elewacje moĝna oĂwietliÊ na róĝne sposoby, m.in.:
kinkietami mocowanymi na Ăcianach budynku czy
reflektorkami umieszczonymi na trawniku
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OszczÚdne zuĝycie energii elektrycznej zapewniajÈ urzÈdzenia, które sterujÈ oĂwietleniem. Najpopularniejsze z nich to czujnik ruchu i zmierzchowy. Ten pierwszy

Na kilka sezonów,
czy na caïe lata?
Mimo ĝe oprawy wykonane z róĝnych materiaïów wizualnie mogÈ prawie niczym siÚ
nie róĝniÊ, to jednak ich jakoĂÊ jest inna.
Oprawy:
z tworzyw sztucznych – sÈ bardzo lekkie
i caïkowicie odporne na korozjÚ. Na mrozie
stajÈ siÚ kruche i ïatwo je uszkodziÊ;
aluminiowe – sÈ bardziej wytrzymaïe niĝ
plastikowe i tak jak tamte bardzo lekkie oraz
odporne na korozjÚ (jeĂli aluminium jest anodowane);
stalowe – sÈ ciÚĝsze od poprzednich.
JeĂli majÈ byÊ umieszczone w miejscach,
gdzie istnieje duĝe ryzyko ich uszkodzeñ,
wybierzmy oprawy ze stali z powïokÈ ochronnÈ. Inaczej w miejscach uszkodzeñ szybko
pojawi siÚ rdza;
ĝeliwne – wykazujÈ najwiÚkszÈ odpornoĂÊ na uszkodzenia oraz korozjÚ. WystÚpujÈ
gïównie w postaci masywnych odlewów.

Reflektor diodowy z czujnikiem
ruchu na podczerwieñ

fot. Lange ukaszuk

Jak sterowaÊ?

wïÈcza lampÚ, gdy w jego strefie pojawi
siÚ czïowiek lub pojazd. BÚdzie ona ĂwieciÊ przez zaprogramowany czas. Czujnik
zmierzchowy zaĂ wïÈcza lampÚ, gdy zapadnie zmrok i wyïÈcza jÈ, gdy nastaje
dzieñ. Tych czujników nie umieszcza siÚ
w cieniu i w strefie oĂwietlanej przez innÈ
lampÚ.
Innym rozwiÈzaniem automatycznego sterowania sÈ zegary astronomiczne. SterujÈ one
oĂwietleniem zaleĝnie od cyklu sïonecznego
– wïÈczajÈ i wyïÈczajÈ oĂwietlenie w okreĂlonym czasie, odpowiednio do wschodu i zachodu sïoñca.
Oprawy wokóï basenu umoĝliwiajÈ kÈpiel póěnym
wieczorem bez potrzeby dodatkowego oĂwietlenia.
Ponadto oĂwietlony basen daje niezwykïe wraĝenie
nocÈ

fot. Delta Light / Comech

stosowaÊ tylko przy tarasie lub grillu oraz
ogrodach zimowych (Ăwiatïo o czerwonawej barwie przedïuĝa roĂlinom zbyt krótki
dzieñ i przyspiesza ich wzrost).

W róĝnych porach roku ogród wyglÈda inaczej, zmienia siÚ teĝ
z biegiem lat – trzeba o tym pamiÚtaÊ, dobierajÈc oĂwietlenie

fot. Es-System
fot. PSM Lighting

fot. Milantex

fot. Philips

fot. Milantex

OĂwietlenie zewnÚtrzne
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